Verksamhetsberättelse 2020

Klubben har under verksamhetsåret 2020 varit ett annorlunda år där mycket har
behövt anpassas pga Coronapandemin. Vi har haft fokus på att bibehålla
en sund ekonomi, söka kompensationsmedel för uteblivna arbeten för klubben där vi
i vanliga fall drar in nödvändiga pengar. Vi har försökt erbjuda smittsäkra träningar
och matcher baserat på folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. På grund av
försvårat läge kring träningar har vi legat lågt kring att annonsera efter nya spelare,
men en viss tillströmning i de yngre åldrarna har ändock setts.
Inga så kallade externa arbeten har kunnat genomföras så som tex hockeykiosk, i
stället har vi fått aktivt söka kompensationsstöd där det varit möjligt. Några bidrag
från privata företag har mottagits, bland annat från Karl Hedin och Leksands
sparbank. Tack vare detta har en bra ekonomi kunnat hållas i klubben.
Seriespel kom i gång först efter midsommar pga coronasituationen. Matcherna
spelades utan publik och med tydliga riktlinjer från förbundet, utifrån
folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Anna Thornemo utsågs till covid-ansvarig
och med stöd och anvisningar från förbundet hade Anna ansvar för att säkra matcher
och träningar.

Styrelse och ledning
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Ambulerande
Kassör: Göran Mattsson.
Sekreterare: Anna Thornemo.
Ledamöter: Maribel Lindberg, Anders Kalén, Ulf Bond.
Suppleanter: Mattias Ohlsson, Edith Westlund.
Adjungerad i styrelsen: Emilia Thornemo som representant för softbollen, Johan
Klarberg för basebollen och Kia Frängqvist för barn och ungdomsgruppen.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 6 protokollförda sammanträden samt
flera arbetsmöten där delar av styrelsen och andra har deltagit. Årsmötet hölls 23
augusti. Årsmötet hölls detta år senare i enlighet med förbundets stadgar att flytta
möten vid specialla händelser, så som en pandemi.
Styrelsen har även träffats för att ta fram en budgetplan samt att representanter har
funnits vid förbundets möten, så som seriekonferenser och årsmöte.
Tränare och coacher
Baseboll senior: Per Sjörs och Daniel Linder.
Baseboll junior: Per Sjörs och Daniel Linder och Kevin Kias.
Softboll seniorer: Felicia Granlund, Linnea Sandahl, Micke Stors.
Softboll juniorerna: Tränat som en grupp senior + junior.
Det nystartade u13 laget (softboll flicklag) ansvarade Emilia Thornemo och Fanny
Karlsson för.
Barn/ungdomsgruppen: Kristina ”Kia” Frängqvist, Andy Steuernagel, Hasse Hjelm.
U15: Johan Klarberg och Håkan Börjes (Leksand och Rättvik har haft en gemensam
grupp).

Verksamheten
Här följer i punktform årets viktigaste händelser:
•

Träningar för senior, junior och barn/ungdomsgruppen har pågått fram till
ungefär oktober. Därefter har träningarna vilat då vi haft väldigt begränsade
inomhustränings-möjligheter.

•

Softboll-laget har kämpat med ett generationsskifte, där många av de
rutinerade spelarna slutade. Laget är ungt och har sett säsongen som ett år
av utveckling.

•

vi arrangerade två dagläger för barn och ungdomar. Lägret riktade sig till
både nybörjare och de som redan spelar. Deltagare från Gävle och Rättvik
kom och lägret var kostnadsfritt.

•

Baseboll U-15 satsningen i samarbete med Rättvik.

•

Barn och ungdomsgruppen arrangerade flera träningsmatcher (Karlskoga och
Rättvik) och åkte också på träningsmatcher.

•

I samarbete med Rättvik arrangerades en pitching- och hitting clinic ledd av
Antoine Duplantis.

•

Förråd vid softbollplanen är på plats och har renoverats och inretts med
hyllor.

•

Flera personer, främst spelare, har deltagit i utbildningen av Myballclub, som
blir det nya systemet för att protokollföra seriematcher.

•

För andra säsongen i rad erbjöds träningar för flickor i U13 softboll.

•

Avtalet med Stadium teamsales har förlängts och kunnat erbjuda en
klubbsida för beställning av träningskläder och ett visst utbud för supporters.

•

Ett fortsatt aktivt arbete för att få fart på våra digitala kanaler har skett så som
att erbjuda en uppdaterad hemsida samt informationskanaler via Facebook.

•

Klubben har genomgått en så kallad vaccination mot doping, som behöver
genomföras var 3:e år.

•

Matchtröjor till klubbens yngsta spelare är beställt.

Ekonomi
Klubbens ekonomi har främst bestått av spelar- och medlemsavgifter, sponsring och
ett aktivt ansökande av statliga coronastöd. Ett plusresultat på 129.000 kr ses inför
årsmötet. Då en ny osäker säsong ligger framför oss känns detta bra att ha med sig
inför säsong 21/22.
Engagemang och övriga uppdrag
Klubben har varit representerat på förbundets årsmöte och verksamhetskonferens
under året. Styrelsen är även representerad och medverkar i det arbete som pågår
kring Akademin tillsammans med kommunen och gymnasiet, vad gäller lokaler och
utrustning.
Slutord
Utmaningen är att få fler barn och ungdomar att vilja börja spela och behålla de vi
har på alla nivåer. Fler än styrelsen måste engagera sig i klubbens verksamheter för
att vi ska orka med att bedriva en bra verksamhet.

Leksand 2021-04-15
Anna Thornemo, sekreterare

